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Stierennieuws
Met het aanbreken van het voorjaar melden zich weer nieuwe stieren aan in de top. Tellus Tigra heeft weer een selectie
voor u gemaakt na de indexdraai van april.
De stier Josuper was lijstaanvoerder op de
kaart van januari en is dat nog steeds maar
is niet weer geplaatst omdat de importeur
de prijs verhoogd heeft naar € 38 euro. Tellus Tigra denkt dat er voor minder geld voldoende alternatieven zijn.
De Bookemzonen Balisto en Boss stijgen
deze draai beide 14 punten nvi en op basis van inet wordt Balisto de nummer 1 van
deze stierenkaart. Balisto voegt 507 dochters toe deze draai en stijgt negen kilogram
eiwit wat mede te danken is aan een stijging van productie (+187 kg). Deze stier is
prima geschikt voor de melkrobot vanwege
zijn achterspeenplaatsing (94) en ophangband (97). De melksnelheid is gemiddeld
(101) te noemen. Dit onderdeel is bij de
stier Boss een minpunt nl (91) , daarmee
is Boss minder geschikt voor de melkrobot
mede door zijn strakke ophangband (108)
en iets nauwere achterspeenplaatsing (107).
Nieuwkomer Tabasco komt binnen op plek
drie. Met meer dan 2000 kg melk en -0,04%
eiwit scoort Tabasco 407 € inet. Deze melkstier geeft degelijk gebouwde vruchtbare
dochters (104) met goede frames en behoud
van conditie (100). Tabasco is pinkenstier en
is een goede bevruchter. (in USA + 2,1)

Pinkenstier Alta Paco is een jonge Supersirezoon uit Doorman moeder Koepon Classy
193. AltaPaco fokt koeien met voldoende
voorhand en brede kruizen (107) en heeft
als triple a code 435.
Met nu 135 Nederlandse dochters en 241
Duitse dochters in zijn fokwaarde steeg
de productie van de Duitse stier Guard
naar 510 kg met daarbij torenhoog eiwit
(+0,36%). Guard stijgt maar liefst 6 punten
voor benen en wist zijn goede bevruchtingsresultaten van +3 mooi op peil te houden.
Compacte niet te grote koeien met hoge
gehaltes is wat Guard u kan geven.

Bube
Bube heeft met Beacon als vader en Jeeves
als moeder een mooie bloedvoering. Fokt
niet veel hoogtemaat (102) maar wel brede
kruizen (108) met een goede ligging (103).
Deze pinkenstier (104) kan prima gepaard
worden op grote koeien die onder gemiddeld produceren.
Guard dochter Sterk Mascuard

Bij de Rith Holsteins worden op dit moment
zeven Nirvana dochters naar volle tevredenheid gemolken. “We hebben Nirvana veel
ingezet als goede bevruchter. Prima zeer
productieve koeien met een spiertje en super
uiers en benen die tegen een stootje kunnen,
ik gebruik de stier nog volop!” zegt Adrion
Van Beek eigenaar van De Rith Holsteins.

Wie een echte benen verbeteraar (116)
zoekt is bij de Duitse Bube aan het juiste
adres.

Guard dochter Jonker Stoffelina 348

Met zijn eerste Nederlandse dochters in productie verdiend Nirvana zeker een plek op
deze kaart. De Nirvana dochters geven veel
melk (1540 kg) hebben geweldige frames
met beste uiers (111) en prima benen (106)

Op de foto ziet u Nirvana dochter
De Rith Nova Emblem 8 (AV87)
van De Rith Holsteins, Breda.

Mogulzoon vererft op basis van 234 Nederlandse dochters veel melk (2034kg). Anteup
is door onze klanten al veel ingezet als genomicsstier en zijn dochters worden alom
gewaardeerd. Ze worden gewaardeerd om
hun melksnelheid (107) en correctheid qua
lichaamsbouw. Er is nog een beperkte voorraad sperma aanwezig. AltaToohot scoort
ook prima voor exterieur (113) maar fokt
grote (116) koeien met prima gehaltes.

Terug op de kaart is Surefire. Deze Ramoszoon vererft via zijn ruim 700 dochters
1546 kg melk. Zijn dochters maken een
enorme stap van vaars naar tweede kalfs
dieren. De vaarzen zijn laatrijp en zijn degelijk gebouwd, hebben een spiertje extra en kunnen de hoge productie van met
name de tweede lijst prima aan. Gebruikers
van het tripleA systeem zijn vaak op zoek
naar stieren met een 6 in de code. Surefire heeft code 645 hetgeen betekent dat hij
veel kracht en balans doorgeeft. Een prima
6 stier met veel vooruitgang van produktie.
Ook geschikt voor melkrobots.
Alta Anteup is met een hoge exterieurscore van 114 en 109 beenwerk een zeer
fraaie debutant in het exterieurblok. Deze

Bij roodbont maakt AltaBrick P zijn opwachting. Via vader Casual P (Supersire x Lawn
Boy) geeft AltaBrick P 50% van zijn nakomelingen hoornloosheid. De nummer 1 van
de interbulllijst is de Duitse Dakkerzoon
Dalman. Met veel melk, laag celgetal, prima fitness kenmerken en foutloos exterieur
debuteert hij netjes met zijn 42 eerste dochters. De laatste nieuwe stier van deze kaart
is Edelmut (Elmau x Sterngold). Deze jonge
stier scoort hoog voor exterieur (115) en
uiers (118) en geeft hellende kruizen (108).
Op de achterkant van deze stierenkaart
hebben we weer een selectie gemaakt van
de beste genomicstieren, vraag uw contactpersoon gerust om advies. Enkele stieren uit
deze lijst dienen gereserveerd te worden.
De stieren Balisto en BrekemRF zijn weer
vlot leverbaar.

Melkveebedrijf
De Genders - familie Weijers

Actie stieren uitgelicht
De Su Ransom (Robust x Ramos)

Aantal koeien: 190
Melkstal: 4 GEA Mono boxen
Melkproductie:
12.000 kg melk 4.0% vet 3.48% eiwit
Grond: 90 ha (72 ha gras, 18 ha mais)
PregRate: 27,3%
Tussenkalftijd: 378 dagen
Vrijwillige wachtperiode: 60 dagen
Genetisch Plan: 40% Productie |
30% Gezondheid | 30% Exterieur
Beweiding: deelweidegang
Soort stal: ligboxenstal met 280 boxen
Bij de introductie van het Advantage
programma in Nederland in 2012 was
melkveebedrijf De Genders één van de
eerste deelnemers. Dit prachtige bedrijf en tevens educatieboerderij van
de familie Weijers bevindt zich op de
zware rivierklei van de IJssel in het Gelderse Giesbeek. Van oorsprong stond
het melkveebedrijf in het dorp, wegens
uitbreidingen werd het steeds moeilijker om daar te boeren. In 1984 kwam
de bouw op de nieuwe locatie klaar en
nam Bennie, samen met zijn vrouw Catrien, het bedrijf over van zijn ouders.
Inmiddels zitten twee (Arjan en Sjaak)
van hun drie zoons bij hen in het bedrijf,
hoewel Sjaak fulltime elders werkt. In
2016 werd hun nieuwe stal in gebruik
genomen, een geheel geautomatiseerde en praktisch ingerichte 3+3 ligboxenstal met 4 Gea Mono boxen, die veel
rust, ruimte en comfort biedt aan de
melkkoeien wat zowel de gezondheid
als de vruchtbaarheid ten goede komt.

Optimalisatie en efficiënte
Optimalisatie en efficiëntie zijn de
sleutelwoorden op dit bedrijf. Op alle
fronten probeert men de puntjes op de
i te zetten. De focus ligt vooral bij de
basis: de kalveren en het ruwvoer. Om
optimale groei te behalen worden de
kalveren vanaf de geboorte drie maal
daags heel secuur gevoerd, totdat ze
naar het groepshok gaan, waar een
Urban drinkautomaat staat. Bij koude
omstandigheden dragen ze een Alta
kalverbodywarmer om de groei erin te
houden. De levendige kalveren doen
het spreekwoord “Een goed begin is het
halve werk” zeker eer aan.
Daarnaast ligt de focus dus bij het winnen en conserveren van het ruwvoer. Al
het landwerk doet men zelf, alleen het
hakselen van mais wordt uitbesteed.
Ook het onderhoud van de machines

doet de familie zo veel mogelijk zelf. De
indrukwekkende productie van 12.000
kg/koe probeert men zoveel mogelijk
uit eigen ruwvoer realiseren, want,
zoals Arjan aangeeft, als de randvoorwaarden goed zijn, is een bult krachtvoer helemaal niet nodig. Het rantsoen
van 50% gras en 50% mais wordt aangevuld met hooi, perspulp, tarwegistconcentraat, raap/sojameel en mineralen. In de robots en krachtvoerboxen
wordt brok bijgevoerd. De melkrijke
koppel koeien is verdeeld over twee
groepen, de oud-melkte dieren worden
‘s zomers ook geweid.



Van € 22,- voor € 17,-



Allround pinkenstier (107)



Hoge dochtervruchtbaarheid (106)



Hoge gehalten



Veel progressie van eerste naar derde lactatie

Alta Entrust (Robust x Oman Oman)


Van € 18,- voor € 15,-



Hoge gehalten



Kalvervitaliteit (111)



Compacte koeien

Alta Ceasar (Planet x Shottle)

Advantage maakt beloften waar



Van € 18,- voor € 15,-

Hoewel Bennie en zijn zoons de bedrijfswerkzaamheden liefst zelf uitvoeren,
besteden ze de fokkerij graag uit aan
Alta. Accountmanager en vruchtbaarheidsspecialist Herbert Ruesink komt
al bijna 10 jaar als adviseur op het bedrijf. Jorrit Veneklaas-Slots verzorgt het
paringsadvies, men fokt op duurzame,
efficiënte koeien passend bij de robots.
De deelname aan het Advantage programma gaat naar volle tevredenheid.
Zoon Arjan: “Advantage is tot nu toe
erg goed bevallen. In 2008 hebben we
de eerste Alta stieren gebruikt. Sinds we
werken met genomics is de vooruitgang
heel snel gegaan. Stieren met hoge verwachtingen maken hun beloften waar,
tussen de vaarzen zitten geen slechte
zoals vroeger bij de proefstieren.” De
voorspelde 305 dagen productie van de
vaarzen (ALVA 24 maanden) ligt op ruim
10.000 kg melk. Ook de vruchtbaarheid
wordt door Herbert Ruesink begeleid.
Iedere 2 weken scant hij de geïnsemineerde, open en verse koeien. Bij een
vrijwillige wachtperiode van 60 dagen
wordt met behulp van een tochtdetectiesysteem een PregRate van 27,3% en
een Tussenkalftijd van 378 dagen gerealiseerd!



Hoge betouwbaarheid (97%)



Sterke degelijke koeien



Hoge gehalten



Vruchtbaarheid (105) en celgetal (105)

Naast haar werkzaamheden elders, is
vooral Catrien betrokken bij de ontvangst van groepen op het bedrijf. Er
wordt van alles georganiseerd om de
burger mee te laten genieten van het
leven op de boerderij en direct te onderrichten over de melkveehouderij.
Een positieve indruk van onze sector
zal men zeker krijgen op dit mooie bedrijf, wat de broers Arjan en Sjaak in de
toekomst willen overnemen. Hoewel de
fosfaatregelgeving voor hen niet goed
uitpakte, hopen ze de volledige stalcapaciteit in de toekomst te kunnen benutten. En vertrouwen zij er op te kunnen blijven genieten van het werken
met beste koeien en het behalen van
mooie resultaten.

Alta Skycrest (Caliber x Mac)


Van € 18,- voor € 15,-



Pinkenstier (105)



Tevreden veehouders



Robotgeschikt



Hoge betrouwbaarheid (94%)

Onze mensen:
Klaas Poelman

06-2296 1404

Arjen Agricola

06-3007 7152

Pieter kootstra

06-1091 4462

Jan Lammert Bakker

06-1021 9819

Sake de Jong

06-1210 8243

Arjo van den Hengel

06-1616 4996

Aan Wytze Hoekstra

06-5335 7438

Wilfred de Jager

06-1926 8617

Jan Dijkstra

06-5393 0199

Opgavelijn

0516 - 49 21 46

Kantoor

0516 - 49 14 92

Fax

0516 - 49 28 45

Bezoek onze website:

www.tellustigra.nl

